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BAB III

TINJAUAN  TEORI

A. Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja merupakan usia seseorang antara 10-21 tahun. Pada masa

remaja, seseorang tidak bisa disebut sudah dewasa tetapi tidak bisa disebut

juga dengan anak-anak. Pada masa remaja merupakan masa peralihan dari

masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dalam masa ini, ada pula seseorang

yang melakukan perilaku menyimpang. Perilaku ini bisa disebabkan oleh

banyak faktor. Salah satu dari faktor tersebut adalah lingkungan tempat

tinggal.

Menurut Hurlock dikutip Hartanti, 2002. menyatakan bahwa masa

remaja dimulai sekitar usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Pendapat yang

sama juga dikemukakan oleh Gunarsa, bahwa rentang usia remaja

berlangsung antara 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Rentang ini disebabkan

karena masa remaja dibagi menjadi tiga periode yaitu :

a. Masa remaja awal, dimulai dari usia 12 tahun – 15 tahun.

b. Masa remaja tengah, dimulai dari usia 15 tahun – 17 tahun.

c. Masa remaja akhir, dimulai dari usia 17 tahun – 21 tahun.21

Remaja dapat terpengaruh dari pergaulan dilingkungannya. Seperti

contohnya awalnya seseorang hanya mencoba-coba minuman-minuman

keras karena keluarga atau teman-teman menggunakannya, namun

21Edward Tanujaya, Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif Buku
1,(Jakarta:Salemba Humanika, 2010), hlm. 88.
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kemudian hal ini menjadi kebiasaan. Pada remaja yang kecewa dengan

kondisi yang terjadi dalam keluarganya, akan lebih mudah untuk

terpengaruh terhadap teman-temannya. Mereka sering menerima ajakan

dari teman-temannya untuk berbuat yang menyimpang. Sehingga hal ini

sangatlah berbahaya bagi para remaja, karena dapat sekali terjerumus ke

dalam pergaulan bebas, dan akibat pergaulan bebas adalah mengkonsumsi

minuman keras.

Mereka yang ingin tahu pada mulanya akhirnya menjadi kebiasaan.

Jika sudah menjadi kebiasaan, pastilah  menjadi ketagihan, jika menjadi

ketagihan, sehingga sulit untuk menghilangkan, karena zat-zat yang ada

dalam minuman keras telah masuk kedalam tubuh, kalau sudah begitu

seseorang akan dituntut untuk memenuhinya. Minuman keras memang

menyebabkan efek ketergantungan, namun yang sebenarnya adalah

ketergantungan pada kelompok, yaitu adanya rasa diakui dan mempunyai

identitas yang sama dengan mereka yaitu teman-teman sekelompoknya.22

2. Permasalahan Remaja

Dari sudut pandang seorang remaja yang sehat, minuman keras

mungkin dilihat sebagai sebuah ritual akil balig yang esensial,

pemberontakan melawan pembatasan-pembatasan orang dewasa dengan

berpati sipasi dalam hobi populer orang dewasa. Mencari kesenangan, rasa

percaya diri dan identitas tampak lebih dapat dicapai dan lebih

menyenangkan ketika terintoksikasi. Bagi banyak orang, intoksikasi

22Mukhtardkk,Konsep Diri Remaja Menuju Pribadi Mandiri, (Jakarta:PT.Rakastasamata,
2001), hlm.89.
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menciptakan peluang untuk membentuk hubungan mengambil risiko atau

menghindari kepedihan kesadaran tentang diri sendiri, kesepian, atau

kesedihan. Kebanyakan masyarakat berat dengan bangga mempromosikan

konsumsi alkohol sebagai bagian dari kehidupan orang dewasa, sehingga

remaja yang bercita-cita untuk bergabung dengan golongan dewasa

cenderung percaya bahwa sangat penting bagi mereka untuk minum

alkohol.23

faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukkan dan

sejenisnya adalah faktor individu. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Individu

Sudah merupakan suatu kodrat dalam kehidupan manusia yang terdiri

atas roh, jiwa dan raga. Idealnya roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara

seimbang. Jiwa manusia terdiri atas tiga aspek, yaitu kondisi (pikiran),

afeksi (emosi, perasaan), konasi (kehendak, kemauan, psikomotor). Di

dalam masa perkembangan kejiwaan inilah kepribadian terbentuk.

Pembentukkan kepribadian dipengaruhi oleh dinamika perkembangan

konsep dirinya. Manusia dilahirkan kedunia dalam bentuk fitrah

kejadiannya yang murni. Namun, ada pengaruh-pengaruh yang datang

kemudian sehingga bisa berubah menjadi buruk, pengaruh lingkungan dan

faktor individu sendiri. Dalam kaitan penyalahgunaan minuman keras dan

obat terlarang lainnya, maka faktor yang menyebabkan seseorang mudah

terjerumus antara lain:

23Kathryn Geldard,Konseling Remaja, (Yogyakarta: Pelajar, 2012),hlm. 217.
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1) Adanya Gangguan Kepribadian

Gangguan cara berfikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk diantara

lain cara berfikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang

menjadi norma nilai-nilai dari apa yang dianggap benar oleh komunitasnya.

Membuat alasan yang dianggap benar menurut penalarannya sendiri guna

membenarkan perilakunya yang menyalahi norma-norma hukum yang

berlaku, adanya cara pandangan dan cara berfikir yang keliru sehingga

menghalalkan segala tindakannya dengan mengemukakan alasan-alasan

yang tidak wajar, mengabaikan norma yang ada, membenarkan dirinya atas

perilaku yang salah.

Gangguan emosi; emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu percaya

diri. Apabila ada gangguan emosi, antara lain emosi labil, mudah marah,

mudah sedih, mudah putus asa dan ingin mengikuti gejolak hatinya, maka

kemampuan pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat.

Gangguan emosi terwujud melalui perasaan rendah diri, tidak dapat

mencintai diri dan orang lain, tidak mengenal kasih sayang sehingga

melakukan suatu tindakan , yaitu meminum-minuman yang memabukkan

atau obat-obat terlarang lainnya.

b. Faktor Usia

Ketika usia mencapai dan mendekati masa remaja atau balig akal dalam

istilah hukum Islam, maka dalam masa balig akal banyak perubahan yang

terjadi. Perubahan fisik jelas terlihat dari bertambah tinggi, besar badan.

Diikuti oleh perubahan emosi, minat, sikap dan perilaku, yang di pengaruhi
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oleh perkembangan kejiwaan anak remaja. Pada saat itu remaja mengalami

perasaan ketidak puasan atau ketidak pastian, disuatu sisi mereka sudah

bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum mampu menerima tanggung jawab

sebagai orang dewasa karena masih muda dan kurang pengalaman. Pada

masa itu, seorang remaja lebih senang bergaul dengan teman-teman

sebayanya didalam lingkungannya dan sudah mencari identitas dirinya.

Rasa ingin tahu mempunyai motivasi yang tinggi dan suka coba-coba,

kurang mengerti dan memahami resiko yang disebabkan oleh kurang

pengalaman dan penalaran sehingga terjebak kedalam apa yang biasa

disebut kenakalan remaja dan mencoba meminum-minuman yang

memabukkan dan obat telarang lainnya.

c. Pandangan Atau Keyakinan Yang Keliru

Ada remaja yang mempunyai keyakinan keliru dan menganggap ringan

hal-hal yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain,

menganggap dirinya dapat mengatasi bahaya itu, atau merasa yakin bahwa

pendapatnya sendiri yang benar. Akibatnya, mereka dapat terjerumus

kedalam kenakalan remaja dan menyalahgunakan minuman memabukkan

dan obat terlarang lainnya.24

Faktor-Faktor  yang mempengaruhi  pelajar  meminum minuman keras.

Faktor sosial (ekstern) yang mempengaruhi perilaku memium-minuman

keras yaitu :

24Zainuddin Ali, Op. Cit,.hlm.81-83.
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1) Ketaatan Beribadah

Menurut Oelting dan Beauvais 1987 hubungan antara ketaatan

beribadah dengan perilaku meminum-minuman keras sangat erat. Pemakai

obat-obatan dan minuman keras cenderung kurang berpartisipasi dalam

kegiatan keagamaan, kurang rajin beribadah dan kurang memiliki komitmen

keagamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ronodikoro dan Afiatin 1990.

menunjukkan bahwa pengaruh keagamaan merupakan faktor penangkal

yang utama dalam mencegah penggunaan obat-obatan dan minuman keras.

Penelitian diatas menunjukan bahwa ketaatan beragama memegang peranan

penting dalam mencegah seseorang menggunakan minuman keras

berlebihan.

2) Pengaruh Keluarga

Menurut Winfree dikutib hardani 1999 Kebanyakan penelitian yang

memusatkan perhatian pada faktor keluarga menemukan bahwa hubungan

antara anak dan orang tua mempengaruhi keterlibatan seorang anak dalam

menggunakan obat-obatan ataupun minuman keras. Dari beberapa

penelitian dilakukan , beberapa gejala yang berkaitan dengan keluarga dan

penggunaan miuman keras pada remaja yaitu orang tua yang mengkonsumsi

minuman keras cenderung memiliki anak yang mengkonsumsi minuman

keras, remaja dari keluarga otoriter dan permisif cenderung mengkonsumsi

minuman keras. Keadaan keluarga yang tidak baik atau tidak harmonis ini

menyebabkan anak dapat berperilaku negatif.
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Ketidak harmonisan keluarga dikatakan sebagai keluarga yang tidak

bahagia yaitu apabila ada seseorang atau beberapa anggota keluarga yang

hidupnya diliputi keberadaan dirinya terganggu atau terhambat, yang

meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial, sehingga berhubungan

dengan kegagalan atau ketidak mampuan dalam menyesuaikan diri

terhadap lingkungannya, terhadap orang lain atau lingkungan sosialnya.

Menurut Gunarsa dan Soekanto mendefinisikan ketidak utuhan

keluarga sebagai keluarga yang mengalami perpecahan sebagai suatu unit

karena adanya anggota-anggota keluarga yang gagal memenuhi

kewajibannya yang sesuai dengan perasaan atau fungsi sosialnya.

Kehangatan keluarga dan kontrol yang positif dari orang tua berkorelasi

positif dengan tidak adanya penyalahgunaan yang juga ditujukan dengan

tidak adanya gangguan emosi dan kenakalan. Penelitian-penelitian ini

menunjukan bahwa suasana keluarga memberi sumbangan yang cukup

besar dalam mencegah remaja mengkonsumsi minuman keras.

3) Pengaruh Sekolah

Menurut Fuhrman1990 Lingkungan sekolah seringkali dipandang

tidak efektif dalam mencegah atau menghentikan penggunaan minuman

keras. Sekolah sama halnya dengan orang tua yang seringkali bersikap

otoriter atau permisif dan tidak efektif dalam mempromosikan pemecahan

masalah kesehatan yang dibutuhkan remaja dalam menangkal penggunaan

minuman keras. Umumnya penyuluhan-penyuluhan hanya menunjukan

fakta-fakta dan merupakan taktik untuk menakut-nakuti, sehingga bukan



32

saja metode tidak efektif tetapi juga menurunkan kredibilitas sekolah.

Remaja yang memiliki permasalahan mengenai sekolah cenderung terlibat

dalam penggunaan minuman keras dan sikap sekolah yang otoriter

semakin membuat remaja menjauhi sekolah.25

4) Lingkungan Tempat Tinggal

Tempat tinggal di daerah yang terlalu padat penduduknya, suasana

hiburan yang menggoda, baik anak-anak remaja awal, kebiasaan hidup

orang-orang yang mempunyai aktivitas di tempat-tempat hiburan yang

mempunyai gaya kurang pas bagi pertumbuahan anak-anak. Hal ini sudah

jelas mempunyai dampak negatif. Sebagai contoh dapat diungkapkan

anak-anak dari keluarga mampu dengan mudah membuang uang dengan

mencari hiburan ke diskotik, atau memcari tempat-tempat hiburan yang

tidak sesuai untuk usianya atau mengadakan pesta-pesta di rumahnya

sendiri atau rumah temannya. Hal ini berakibat pada kehidupan dan

terjerumus dalam kenakalan remaja dan tersesat karena telah menyalah

gunakan minuman memabukkan dan obat-obat terlarang lainnya.

5) Pengaruh Teman Sebaya

Di sekolah anak-anak mempunyai pergaulan dengan teman sebayanya

yang berasal dari luar sekolahnya. Teman-teman yang dimaksud,

mempunyai pengaruh besar bagi anak-anak remaja, mereka merasa dekat

satu sama lain dan membentuk kelompok, mereka mempunyai rasa senasib

dan sepenanggungan, rasa solidaritas tinggi. Dengan demikian, mereka

25Lukito, Op.Cit,. hlm.14.
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akan mudah melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan

kelompoknya. Mereka tidak memikirkan baik buruknya, tetapi mereka

memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Mekanisme kejadian penyalah

gunaan minuman memabukkan dan obat-obat terlarang lainnya, teman

kelompok sebaya mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau

mencetuskan minuman memabukkan dan sejenisnya pada diri seseorang.

6) Keadaan Masyarakat Pada Umumnya

Ketika bangsa Indonesia memasuki globalisasi, teknologi informatika

berkembang dengan cepat dan sedemikian canggih, juga media cetak dan

audiovisual memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dari pada

sebelumnya. Akibatnya adalah banyak budaya asing yang masuk ke

Indonesia melalui media. Bagi kaum remaja yang belum matang dan

belum kuat iman dan masih kurang memahami nilai-nilai luhur ke

bangsaan Indonesia, mereka mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya luar

yang kadang-kadang kurang pas bagi para remaja bangsa Indonesia.26

3. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja diartikan dalam bahasa Inggris yaitu “juvenile

delinquency”. Secara etimologis, dalam psikologi juvenile delinquency

dapat dijabarkan bahwa juvenile berarti anak, sedangkan delinquency

berarti kejahatan. Dengan demikian pengertian secara etimologis adalah

kejahatan anak. Jika menyangkut subjek atau pelakunya dapat diartikan

sebagai penjahat anak atau anak jahat. Dalam arti luas, pengertian

26Zainuddin, Op.Cit,. hlm 84
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kenakalan remaja adalah perbuatanatau kejahatan atau pelanggaran yang

dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti

susila dan menyalahi norma-norma agama. Saat ini banyak sekali contoh

perbuatan kenakalan remaja. Contoh yang sangat sederhana ialah

perkelahian dikalangan pelajar yang sering kali menjadi perkelahian antar

sekolah. Demikian juga perbuatan yang menyimpang lainnya, seperti

menghisap ganja, meminum-minuman keras, dan mencoret-corettembok

pagar yang bukan menjadi tempatnya. Kenakalan remaja bukan hanya

perbuatan seorang remaja melawan hukum saja, tetapi juga didalamnya

melawan norma yang ada didalam masyarakat.

Dewasa ini, perbuatan remaja banyak yang menyimpang, perbuatan

seperti itu tidak disukai oleh masyarakat, sehingga menjadi masalah sosial.

Masalah sosial yang dialami remaja berdampak pada kalangan

masyarakat. Fenomena ini menjadi pusat perhatian pada sebagian besar

anggota masyarakat dan mencari jalan yang efektif untuk mengatasi

kenakalan remaja tersebut, baik secara represif maupun preventif. Akibat

dari kenakalan yang dilakukan dapat memberi dampak buruk seperti:

a. Berupa ancaman kepada hak milik orang lain yang berupabenda, seperti

pencurian, penggelapan dan penipuan.

b. Perbuatan ancaman terhadap keselamatan jiwa orang lain, seperti

pembunuhan, penganiayaan.
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c. Perbuatan-perbuatan ringan, yang meliputi pertengkaran, meminum-

minuman keras, begadang sampai larut malam.27

Faktor kepribadian yang mempengaruhi perilaku meminum-minuman

keras yaitu;

1) Harga Diri

Menurut Meadov harga diri adalah penilaian yang dilakukan terhadap

diri sendiri. Harga diri seseorang dapat dilihat dari hal-hal yang bersifat

jasmaniah dan rohaniah. Orang yang mempunyai harga diri yang tinggi

cenderung melihat dirinya sebagai individu yang berhasil, ia akan bersikap

realistis dalam melihat kemampuan dirinya, sebaiknya dengan individu

yang mempunyai harga diri rendah, ia akan melakukan segala upaya agar

terlihat mampu melakukan sesuatu seperti orang lain tanpa melihat realita

yang ada dengan mengkonsumsi minuman keras.

2) Gejolah Jiwa

Pada pengkonsumsi terdapat kecenderungan untuk selalu menolak

cara atau prosedur yang telah diakui oleh masyarakat atau keluarga. Ini

dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Keadaan

ini memang terlihat jelas pada mereka karena pada dasarnya mereka

memiliki dasar-dasar permusuhan yang besar sekali terhadap segala bentuk

otoritas yang ada. Mereka tidak pernah belajar berusaha sama dengan

segala bentuk otoritas. Padahal orang lain umumnya melakukan itu.

27.Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja., (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),
hlm.19.
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3) Percaya Diri

Rasa percaya diri ini merupakan sikap yakin bahwa dirinya

benar, jujur, kuat tidak tergantung pada orang lain dan mempunyai

kemandirian serta dirinya mampu dan dapat menerima keyakinan dan

berfikir positif sehingga dapat menyelesaikan dan menangani masalah

dengan baik sehingga berhasil dengan baik.  Berbeda dengan orang yang

mempunyai rasa percaya diri rendah atau kurang, mereka akan melarikan

diri keminuman keras untuk menyelesaikan dan menangani masalahnya.

4) Tentang Usia

Menurut Fuhrman bahwasanya minuman keras merupakan jenis obat-

obatan yang paling banyak digunakan oleh remaja SMP/SMA, usia remaja

menunjukan keterlibatan yang lebih dalam penggunaan minuman keras

ataupun obat-obatan terlarang. Hal ini terjadi karena usia remaja merupakan

masa seorang remaja sibuk mencari pengalaman baru, mereka ingin

mencoba hal baru tetapi seringkali kurang memperdulikan akibat yang akan

ditimbulkan. Hasil penelitian terhadap remaja menunjukan bahwa adanya

peningkatan penggunaan minuman keras sejalan dengan meningkatnya usia.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa perilaku peminum-minuman

keras pada remaja dipengaruhi oleh faktor intern (harga diri,dan

pemberontakan), dan ekstern ketaatan beribadah, pengaruh keluarga

(ketidak harmonisan keluarga dan pengaruh sekolah) saling berinteraksi.

Aspek dalam pengukuran perilaku peminum-minuman keras. Menurut

Fieshbein dan ajzen menyatakan bahwa seseorang berperilaku pada suatu



37

obyek berhubungan erat dengan kepercayaan, perasaan dan intensitasnya

terhadap obyek tersebut. Menurut Morgan perilaku dapat diukur, yakni

dengan melihat apa yang dikerjakan seseorang dan mendengar apa yang

dikatakan seseorang, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan tentang

perasaan-perasaan, sikap-sikap, pemikiran dan proses mental yang lain.

Melalui pengukuran perilaku maka kejadian mental yang biasanya

disembunyikan menjadi lebih dapat diketahui. Perilaku mempunyai

komponen-komponen kognitif, afektif atau perasaan suka dan aktivitas serta

dapat diobservasi dan diukur dengan berbagai cara.

Menurut twiford dikutib dari nugroho menyatakan bahwa perilaku

meminum-minuman keras seperti perilaku pada umumnya, dibentuk dari

aspek perilaku sebagai berikut:

a. Frekuensi minum yaitu seberapa sering perilaku peminum-minuman keras

yang muncul.

b. Durasi atau lamanya berlangsung yaitu seberapa lama subyek dalam

menggunakan minuman keras.

c. Intensitas yaitu kuat lemahnya atau seberapa kuat subyek dalam

menggunakan minuman keras.

Menurut hardani aspek perilaku meminum-minuman keras yaitu:

Frekuensi minum, yang ditunjukkan intensitas subyek dalam menggunakan

minuman keras.

1. Kadar minuman keras yang diminum.

2. Jumlah minuman yang diminum.
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3. Cara meminum-minuman keras, yang ditunjukkan bagaimana subyek

meminum minuman keras.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa aspek meminum–

minuman keras dibagi menjadi 3 yaitu frekuensi minum, durasi atau

lamanya berlangsung dan intensitas.28

B. Minuman Keras

1. Pengertian Miras

Minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, yang

bila dikonsumsi dapat menghilangkan akal dan pikiran seseorang. Minuman

ini termasuk kedalam zat narkotika yang mengandung alkohol. Walaupun

hanya satutetes, minuman ini diharamkan. Contoh dari minuman keras

adalah Anggur, Whisky,Vodka dan Tuak.

Bila dikonsumsi secara berlebihan, minuman beralkohol dapat

menimbulkan Gangguan Mental organic (GMO), yaitu gangguan dalam

fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Hal ini disebabkan reaksi

alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol, lama kelamaan

orang yang sering meminum-minuman keras akan tanpa sadar menambah

takaran minum, sampai dengan kadar mabuk. Mereka yang terkena GMO

biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi, tidak

memiliki rasa malu, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi

sosialnya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak

28Lukito, Perilaku Menimum-Minuman Keras Pada Remaja Di Tinjau Dari Ketidak
Harmonisan Keluarga, (Semarang: 2009), Skripsi, hlm. 17.
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mantap, muka merah. Sedangkan perubahan psikologisnya adalah mudah

tersinggung, bicara ngawur dan kehilangan konsentrasi. Seseorang yang

sudah ketagihan alkohol akan mengalami suatu gejala atau gangguan yaitu

rasa takut dihentikan oleh minuman beralkohol.

2. Efek Dari Mengkonsumsi Minuman Keras

a. Gangguan Fisik: Meminum minuman keras yang banyak akan

mengakibatkan kerusakan hati, jantung, pangkreas dan peradangan

lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten, serta

gangguan seks lainnya.

b. Gangguan Jiwa: Akibat dari minuman ini dapat merusak secara permanen

jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan

penilaian, kemampuan belajar.

c. Gangguan Terhadap Masyarakat: Para pengkonsumsi minuman keras akan

memudahkan perasaa seseorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian

terhadap lingkungannya ikut terganggu, menekan pusat pengendalian diri

sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif. Bila tidak

terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma-

norma yang ada didalam masyarakat. Yang lebih parah lagi adalah

menimbulkan tindak pidana atau kriminal.29

29M. Arif  Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol, (Bandung: Cetakan Mail, 2004), hlm. 76.
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C. Miras Menurut Hukum  Islam

1. Definisi Khamar

Khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya

mabuk atau gangguan kesadaran. Sedangkan menurut Mardani menyatakan

bahwa khamar secara etimologi berasal dari kataخمریخمرخمراyang berarti

menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung

yang biasa dipakai wanita digunakan istilah khamarخمارkarena kerudung itu

menutupi kepala dan rambutnya.30

Khamar adalah cairan yang biasa dibuat dengan cara tertentu, yaitu

dengan meragi beberapa jenis biji-bijian atau buah-buahan, cuka yang

terkandung dalam cairan itu berubah menjadi alkohol dengan perantara

beberapa organisme yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan

beberapa bahan kusus yang keberadaannya dianggap sangat penting dalam

proses peragian. Cairan itu disebut khamar karena  dapat menutupi akal.

Dengan kata lain, dapat merusak ketajaman dan kecerdasan akal. Definisi

khamar ini merupakan definisi yang dikeluarkan oleh kedokteran.

Apakah minuman itu dibuat dari anggur, kurma, madu, biji gandum dan

hinthah (jenis tanaman gandum) atau dibuat dari bahan-bahan lainnya.

Semua jenis minuman itu dikatakan haram jika memabukkan. Semua

minuman itu termasuk kategori khamar yang diharamkan oleh agama karena

banyak mengandung banyak bahaya, baik dalam skala kusus maupun

umum. Khamar juga dapat menghilangkan ingatan orang yang meminum

30Mardanai, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektf Hukum Islam Dan Hukum
PidanaNasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.73-74.
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untuk mengingat Allah, tidak melaksanakan sholat, serta dapat

menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Dari Ibnu

umar:

كل مسكر حرام (رواه مسلم)

“Semua yang memabukkan itu haram)”.

Suatu ketika, umar berkhotbah di atas mimbar Rasullah ia berkata

wahai manusia, sesungguhnya telah turun ayat yang mengharamkan

khamar. Khamar biasa dibuat di lima bahan: anggur, kurma, madu, hintha,

dan gandum. Khamar adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal.

2. Dasar Hukum Khamar Dikatakan Haram

Minuman memabukkan (khamar) dan berjudi adalah dua perbuatan

yang dilarang. Para peminum khamar dan pejudi dinilai sebagai perilaku

setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum

minuman khamar dicantumkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an secara

bertahap yaitu: Surat al-baqarah 219 Allah jelaskan dengan tegas.

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "
yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu supaya kamu berfikir
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Surat Al-Maidah 90 Allah jelaskan dengan tegas;

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari ayat-ayat diatas, sudah jelas bahwa Allah dan Rasul-Nya telah

mengharamkan khamar dengan pengharaman yang tegas. Dan bahkan

peminumnya dikenai hukuman had. Adapun hadits tentang haramnya

khamar diantaranya sebagai berikut:

ض قال : قال رسول هللا ص : مد من الخمر كعابد وثن . ابن ماجھعن ابى ھریرة ر

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Peminum

khamar itu bagaikan penyembah berhala”.31

Pengharaman khamar sejalan dengan ajaran-ajaran Islam yang

berorientasi untuk menciptakan pribadi yang kuat secara fisik, jiwa dan

akal. Khamar tidak diragukan lagi dapat melemahkan kepribadian seseorang

serta dapat menghilang unsur-unsur penting yang menopang kepribadian

seseorang, terutama adalah akal. Apabila akal seseorang sudah hilang, ia

akan berubah menjadi binatang yang menjijikan serta akan melakukan

kejahatan dan berbuat kerusakan yang tiada batas. Terjadinya membunuhan,

31Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-
Ja'fi al-Bukhari, Sahih al-Bukhari,  Kitab ad-Diyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VIII: 38
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permusuhan, perzinaan, penyebaran rahasia dan pengkhianatan terhadap

bangsa dan negara, Hal diatas merupakan beberapa contoh pengaruh dari

hilangnya kesadaran.32

32Sayyid Sahiq, Fiqih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.73.


